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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2021 – SRP – SAÚDE “mista” 
(AVISO DE RESULTADO) 

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos 

autos do Pregão Eletrônico nº 072/2021 – SRP – SAÚDE “mista”, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

Processo Bee nº 34377, cujo objeto é aquisição de materiais permanentes, através do Sistema Registro de 

Preços - SRP, para utilização nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Distritos Sanitários 

e SAMU, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. De acordo com o 

Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada, através do Parecer Jurídico nº 

331/2022, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa, conforme 

dados abaixo: 

CNPJ: 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI 
Item 

Edital 
Item

Pedido 
Quant. Descritivo Marca 

Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 01 
150 
UN 

PURIFICADOR DE ÁGUA - refrigeração 
por compressor; deverá conter duas torneiras 
redondas ou acionamento por dois botões, 
sendo uma para água natural e outra para água 
gelada; armazenamento de no mínimo 2 (dois) 
litros de água gelada; temperatura média da 
saída de água 8°c; reservatório de água 
hermeticamente fechado; medidas 
aproximadas de 39,5cm x 30,5cm x 37cm 
(AxLxP); tensão 220 v; fixação em parede e 
bancada, garantia mínima de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega do 
produto. 
AMPLA PARTICIPAÇÃO

Libell / 
Aquaflex 

553,00 82.950,00 

02 01 
50   
UN 

PURIFICADOR DE ÁGUA - refrigeração 
por compressor; deverá conter duas torneiras 
redondas ou acionamento por dois botões, 
sendo uma para água natural e outra para água 
gelada; armazenamento de no mínimo 2 (dois) 
litros de água gelada; temperatura média da 
saída de água 8°c; reservatório de água 
hermeticamente fechado; medidas 
aproximadas de 39,5cm x 30,5cm x 37cm 
(AxLxP); tensão 220 v; fixação em parede e 
bancada, garantia mínima de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega do 
produto. 
COTA RESERVADA ME/EPP

Libell / 
Acquaflex 

553,00 27.650,00 

03 02 
150 
UN 

FORNO ELETRICO MICROONDAS – 
corpo metálico com tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática, capacidade mínima de 31 
litros e trava de segurança, potência mínima 
de 900W, prato giratório, display digital e 
iluminação interna. Alimentação 220V ou 
bivolt, garantia mínima de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega do produto. 
AMPLA PARTICIPAÇÃO

Electrolux 600,00 90.000,00 

04 02 50   FORNO ELETRICO MICROONDAS – Electrolux 600,00 30.000,00 
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UN corpo metálico com tratamento antiferrugem e 
pintura eletrostática, capacidade mínima de 31 
litros e trava de segurança, potência mínima 
de 900W, prato giratório, display digital e 
iluminação interna. Alimentação 220V ou 
bivolt, garantia mínima de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega do produto. 
COTA RESERVADA ME/EPP

07 04 
300 
UN 

SANDUICHEIRA ELETRICA DUPLA- 
com capacidade para preparo de até dois 
sanduíches por vez; Chapa antiaderente para 
facilitar a limpeza; Base antiderrapante; 
Lâmpada piloto; Trava de fechamento; 
Acabamento na cor branca, prata ou preta, 
TENSÃO 220 V, garantia mínima de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega do 
produto. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Agratto 83,00 24.900,00 

Valor Total: R$ 255.500,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). 

  CNPJ: 12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA 
Item 

Edital 
Item

Pedido 
Quant. Descritivo Marca 

Valor 
Unit. R$ 

Valor Total 
R$ 

08 05 
100 
UN 

FOGÃO ELETRICO 2 CHAMAS- fogão 
elétrico de 2 bocas, corpo em aço inoxidável; 
2 placas aquecedoras com mínimo 2000 W 
cada; 02 protetores de superaquecimento; 02 
chaves de controle de calor; painel indicativo 
de nível de calor; isolamento térmico com lã 
de vidro; instalação elétrica certificada pelo 
INMETRO. Potência 4000W. Alimentação 
220v ou bivolt, garantia mínima de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega do 
produto. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Agratto 230,00 23.000,00 

Valor Total: R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais). 

Valor Total: R$ 278.500,00 (Duzentos e setenta e oito mil e quinhentos reais). 

Goiânia, 16 de fevereiro de 2022. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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